
Driemaandelijkse nieuwsbrief GMH, januari 2020 - maart 2020 , jaargang 4, nr1, P921513, Antwerpen X

Nieuwe bereikbaarheid GMH
De laatste jaren is er veel veranderd op vlak van communicatie. Steeds meer mensen regelen hun zaken via internet. De GMH

evolueert mee. De onthaalbalie, waar mensen zonder afspraak binnen lopen met uiteenlopende vragen, blijkt niet langer efficiënt.

Persoonlijke service, privacy en veiligheid worden steeds belangrijker.

Hoe probeert de GMH jouw vragen en meldingen correct te behandelen?

Veel antwoorden op je vragen zijn te vinden op onze website. Je vindt er duidelijke informatie over sociaal wonen en de GMH. Ook een

vraag stellen of een defect melden kan heel eenvoudig via de website.

Wil je inschrijven op de wachtlijst of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Maak een afspraak. Gebruik hiervoor de afsprakenknop

op de website en kies de dag en het uur dat jou het beste uitkomt.

Uiteraard denken we ook aan onze klanten die (nog) geen toegang hebben tot internet. Iedereen kan telefonisch bij ons terecht. De

telefoonpermanentie wordt uitgebreid. Onze medewerkers zijn vooral bereikbaar in de voormiddag. In de namiddag beantwoorden we

enkel dringende vragen.

Deze manier van werken wordt in het najaar van 2020 geëvalueerd. Ook jouw mening zal gevraagd worden.

De GMH is vanaf 17 februari 2020 als volgt
bereikbaar:

De website / www.huisvesting-beveren.be

Op onze website vind je overzichtelijke informatie over sociaal

wonen en de GMH. Je kan online een vraag stellen of een

afspraak boeken.

E-mail / info@gmhbeveren.be

Telefoon / 03 750 95 30

Heb je geen internet of lukt het niet online? Bel ons.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Onze medewerkers zijn vooral bereikbaar in de voormiddag. In

de namiddag beantwoorden we enkel dringende vragen.

Op afspraak

Wil je inschrijven op de wachtlijst of heb je een vraag over je

persoonlijk dossier? Maak een afspraak. Dat kan via onze

website of telefonisch.

Verf afhalen of een kapotte rookmelder omwisselen kan

elke dinsdag tussen 11.30 en 12 uur of op afspraak.

9.30 – 12 uur

9.30 – 12 uur en 14 - 15.30 uur

9.30 – 12 uur

9.30 – 12 uur en 14 - 15.30 uur

9.30 – 12 uur en 14 - 15.30 uur

Bouw van 12 koopwoningen te Vrasene in Smisstraat en

De Koefering

Het project omvat 12 halfopen bebouwingen waarvan 6 in

pastorijstijl en 6 in hedendaagse stijl. De woningen in hedendaagse

stijl zijn rechtstreeks gelegen aan een recent aangelegd groenpark.

De woningen beschikken op het gelijkvloers over een inkomhal, toilet,

keuken, berging en een zit- en eetruimte. Op de eerste verdieping

zijn er 3 slaapkamers, een berging, een badkamer met toilet. Iedere

woning beschikt over een eigen staanplaats net naast de woning. De

tuinen zijn reeds voorzien van zwarte draadafsluiting.

GMH stelt voor
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Beste lezer

Het nieuwe jaar is alweer stevig ingezet. In mei

2020 start de GMH met de bouw van 81

huurappartementen aan het Viergemeet, waarvan

11 appartementen voorzien worden voor

rolstoelgebruikers. De koopwoningen in Vrasene

aan het voormalig voetbalplein worden binnenkort

opgeleverd. De bouw van de koopwoningen in

Kieldrecht verloopt vlot: zij zullen hopelijk in het

najaar opgeleverd worden. De vernieuwbouw van

het parochiehuis in Melsele komt in een

belangrijke fase. In Kruibeke verloopt de

ontwikkeling van de Altena-site naar wens.

Onlangs besliste het directiecomité over

onderhoudswerken ten bedrage van 185.337 EUR.

Ondanks de huurprijsaanpassing nog steeds

sociaal!

Reeds in 2017 verplichtte de minister van wonen

alle sociale huisvestingsmaatschappijen in

Vlaanderen om de huurprijzen aan te passen. In

december 2019 – de laatst mogelijke datum –

verstuurde de GMH de brieven met de nieuwe

huurprijs. Ondanks de stijging blijken de

huurprijzen van onze woningen toch nog steeds

ongeveer 47% goedkoper te zijn dan wanneer u

dezelfde woning met dezelfde eigenschappen op

de privémarkt zou huren.

Dat er veel vragen zouden zijn, was normaal en te

verwachten. Daarom zette uw GMH alle

beschikbare medewerkers in om vragen te

beantwoorden, uitleg te geven, en om te bekijken

of er misschien foutjes in de berekening gebeurd

waren. In de maand december 2019 en januari

2020 ontvingen zij of hadden zij telefonisch

contact met ongeveer 800 personen. Chapeau

hiervoor!

Proefperiode

Ondanks het vele mooie werk dat door onze

medewerkers wordt verricht, worden zij

regelmatig geconfronteerd met agressieve en

brutale bezoekers. Voor hun en uw veiligheid wil

GMH op 17/02/2020 starten met een proefproject:

er zal nog enkel achter gesloten deuren worden

gewerkt. U zal een afspraak kunnen maken via

onze website https://www.huisvesting-beveren.be/

of telefonisch op nummer 03/750 95 30. Wij

hopen op die manier meer tijd voor uw vragen te

kunnen uittrekken. We proberen deze nieuwe

werkwijze uit voor 6 maand en beslissen dan of

deze werkwijze kan verder gezet worden of

aangepast moet worden.

’t Is wellicht een beetje laat, maar toch wil ik u, in

naam van de raad van bestuur van de GMH en

namens alle personeelsleden, een gezond en

vrolijk 2020 toewensen.

Ann Cools

Uw voorzitter

Ann Cools

Voorzitter GMH

Contact 03/750.95.30

www.huisvesting-beveren.be

info@gmhbeveren.be

Diederik Van Beverenlaan 11

9120 Beveren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

9.30 – 12 uur

9.30 – 12 uur en 14 - 15.30 uur

9.30 – 12 uur

9.30 – 12 uur en 14 - 15.30 uur

9.30 – 12 uur en 14 - 15.30 uur

Wetgeving verandert in 2020
In de vorige nieuwsbrief spraken we over de nieuwe Vlaamse reglementering die

vanaf 1 januari door alle huisvestingsmaatschappijen moet worden toegepast. De

nieuwe huurprijsberekening was misschien wel de belangrijkste, maar er zijn toch

nog een aantal andere wijzigingen die ook belangrijk zijn. We sommen ze voor je

op.

NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING

De Vlaamse Regering wijzigde op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. Hierover

informeerden we je al eerder.

HUURDER OF BIJWONER?

Niet iedereen die in de sociale huurwoning verblijft, mag zich huurder noemen. We

onderscheiden huurders en bijwoners.

Wie is huurder?

• De referentiehuurder en de echtgenoot, de wettelijke samenwoner of

feitelijke partner bij de start van de huurovereenkomst, zijn huurders.

• De persoon waarmee je tijdens de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat

samenwonen, is huurder. Je moet samen voldoen aan de

toelatingsvoorwaarden.

Een feitelijke partner wordt pas huurder na één jaar van bijwoonst. De

toelatingsvoorwaarden worden pas gecontroleerd na dat jaar. Het eerste jaar staat

de feitelijke partner geregistreerd als bijwoner.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die de sociale huurwoning bewonen.

Bijvoorbeeld: je kinderen, je ouders, je broer/zus, een vriend, je feitelijke partner

tijdens het eerste jaar van bijwoonst.

WAAROM IS DIT ZO BELANGRIJK?

Huurders en bijwoners hebben andere rechten en plichten.

HUURDERS

• Hebben persoonlijk woonrecht

• Moeten aan

toelatingsvoorwaarden voldoen

• Hebben woonzekerheid

• Inkomen wordt meegerekend

in huurprijs

• Tellen mee voor het aantal

inwoners (bv. voor rationele en

onderbezetting)

• Moeten huurovereenkomst of

bijvoegsel tekenen en zijn

verantwoordelijk voor de

personen die bij hen verblijven

BIJWONERS

• Hebben geen persoonlijk

woonrecht

• Moeten niet aan

toelatingsvoorwaarden voldoen

• Hebben geen woonzekerheid

• Inkomen wordt meegerekend

in huurprijs behalve

kinderbijslaggerechtige

personen

• Tellen mee voor het aantal

inwoners (bv. voor rationele en

onderbezetting)

• Moeten huurovereenkomst of

bijvoegsel niet tekenen. De

huurdersverplichtingen gelden

niet voor hen

JOUW HUUROVEREENKOMST

Huurovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 korter en eenvoudiger zijn. Er is

ook een extra document dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Het

nieuwe contract is van toepassing op zowel bestaande als nieuwe huurders. Je kan

de laatste versie lezen op de website van de GMH (‘ik huur’ / ‘administratie’). Wie

geen internet heeft, kan de toelichting op papier aanvragen.

Volg ons op Instagram GMH Beveren
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Uit het leven gegrepen / voorbeeld 1

Mijn dochter Klara is 40 jaar en woont bij mij in een

sociale huurwoning. Ze werkt en heeft een dochter,

Aicha ,19 jaar. Als ik vertrek of overlijd, mogen Klara en

Aicha niet in de woning blijven wonen. Het inkomen van

Klara wordt meegeteld voor de huurprijsberekening.

Aicha trekt nog kinderbijslag, haar inkomen van

studentenjob wordt niet meegeteld. De woning telt 4

slaapkamers, ons gezin telt 3 personen. Wij wonen dus

niet onderbezet. Als Klara veel overlast zou veroorzaken

door bv. aanhoudende luide muziek, dan ben ik hier

verantwoordelijk voor.

Uit het leven gegrepen / voorbeeld 2

Ik huur een sociale woning op mijn eentje. Sinds kort

leerde ik Patrick kennen, hij komt inwonen als mijn

feitelijke partner. Patrick wordt het eerste jaar

geregistreerd als bijwoner. Een jaar na inwoonst worden

we samen gecontroleerd op de 4

toelatingsvoorwaarden en kan Patrick huurder worden.

Maar als ons gezamenlijk inkomen op dat moment te

hoog is, of Patrick heeft een eigendom, dan moet Patrick

vertrekken.

Uit het leven gegrepen / voorbeeld 3

Einde huurovereenkomst bij overlijden.

Als de laatste huurder overlijdt, stopt de

huurovereenkomst automatisch. Dit gebeurt op het

einde van de tweede maand na het overlijden.

Blijven er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog

minstens zes maanden de woning bewonen. Zij moeten

dan wel een ‘bezettingsovereenkomst’ afsluiten met de

huisvestingsmaatschappij.

HEB JE EEN WONING OF BOUWGROND?

Ook vóór 1 januari 2020 mocht je geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland.

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger. Zo mag je vanaf dan ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of

opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. Ook als je een woning of

bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer.

Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet aan deze nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde? Dan geldt er een uitzondering.

Je hoeft dan geen actie te ondernemen.

Ook als je een woning of bouwgrond erfde of geschonken krijgt, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer

ons dan.

VOORRANGSREGELS

Sommige huurders die binnen de GMH willen verhuizen hebben recht op een voorrang.

Is je woning te groot en je wil verhuizen naar een kleinere woonst, dan krijg je geen voorrang meer, tenzij je onderbezet* woont.

Is je woning te klein geworden door gezinsuitbreiding, dan behoud je de voorrang enkel als je gezin is vergroot door geboorte, adoptie of

pleegzorg. Je krijgt geen voorrang meer als je gezin is vergroot doordat er iemand is komen bijwonen.

Ben jij ingeschreven op de wachtlijst en wil je weten of je (nog steeds) voorrang hebt? Bel ons of maak een afspraak online.

*Wanneer woon je onderbezet? Je woont onderbezet als het aantal slaapkamers in je woning groter is dan het aantal personen in je gezin

plus één.

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.
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Los deze rebus op en win een mooie prijs!
Stuur je antwoord naar nieuwsbrief@gmhbeveren.be

We geven jullie graag nog de oplossing van de vorige rebus:

"Eén rotte appel in de mand maakt al het gave fruit ten schand”. Hector Smet uit Melsele stuurde het juiste antwoord door en werd als

winnaar uitgeloot. Proficiat Hector, je wint een cadeaubon!

Oproep

Een feestje in jouw straat of gebouw?

Een opmerkelijk initiatief?

Een garageverkoop, een speciale boom,

een unieke buur,

Een gezamenlijke moestuin of

een muziekbandje in jouw buurt?

Laat het ons weten!

Het kan in onze huurderskrant!

Graag mét foto’s.

WAAROM ROOKMELDERS PLAATSEN?
Rookmelders redden levens

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer

nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. De

rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Rookmelders

vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming

tegen de gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet duur en

gemakkelijk zelf te plaatsen. Zodra de rookmelder rook

opmerkt, zorgt het alarmsignaal dat jij en jouw huisgenoten

zich tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Waar rookmelders plaatsen?

Om wettelijk in orde te zijn moet een eengezinswoning,

appartement of studio op elke verdieping minstens een

rookmelder hebben.

Let op!

• Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke

ruimte waar je doorheen moet op weg naar buiten (de

kortste vluchtweg)

• Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn

moeten minstens 1 rookmelder hebben. Dat is ook het

geval voor een kelder- en zolderruimte waarin zich een

technische installatie bevindt. Deze verplichtingen zijn

ook van toepassing in gedeeld gebruik (bv. in

appartementsgebouwen).

Rookmelders plaatsen is heel eenvoudig

Inslallatie:

Iedereen kan een rookmelder plaatsen, je hebt er geen vakman

voor nodig. Omdat onze toestellen op batterijen werken en een

zelfklevende achterzijde hebben, kan je ze vastplakken aan het

plafond. Je plaatst de rookmelder best in het midden van het

plafond.

Onderhoud:

• Stof de rookmelder regelmatig af

• Test de rookmelder 1 keer per maand met een druk op de

testknop

Als huurder van de GMH kan je elke dinsdag tussen 11u30 en 12u

of op afspraak kapotte rookmelders inwisselen aan de balie.


